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28.6.2017 A8-0234/1 

Tarkistus  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa EU:n ja Turkin välisten 

hyvien suhteiden strategista merkitystä ja 

molempien osapuolten kohtaamien 

haasteiden ratkaisemisessa tehtävän 

yhteistyön suurta lisäarvoa; toteaa, että 

sekä Turkki että EU ovat käyneet läpi omia 

sisäisiä muutosprosessejaan sen jälkeen, 

kun liittymisneuvottelut avattiin 

vuonna 2004; pitää valitettavana, että 

liittymisvälineitä ei ole käytetty niin paljon 

kuin mahdollista, että Kööpenhaminan 

kriteerien keskiössä olevat oikeusvaltion ja 

ihmisoikeuksien alat ovat taantuneet ja että 

vuosien mittaan Turkin täydellinen 

liittyminen EU:hun on menettänyt julkista 

tukea molemmilla puolilla; pysyy 

sitoutuneena yhteistyöhön ja rakentavan ja 

avoimen vuoropuhelun jatkamiseen Turkin 

hallituksen kanssa yhteisten haasteiden ja 

painopisteiden, kuten alueellisen vakauden, 

Syyrian tilanteen, muuttoliikkeen ja 

turvallisuuden käsittelemiseksi; 

3. korostaa EU:n ja Turkin välisten 

hyvien suhteiden strategista merkitystä ja 

molempien osapuolten kohtaamien 

haasteiden ratkaisemisessa tehtävän 

yhteistyön suurta lisäarvoa; toteaa, että 

sekä Turkki että EU ovat käyneet läpi omia 

sisäisiä muutosprosessejaan sen jälkeen, 

kun liittymisneuvottelut avattiin 

vuonna 2004; panee merkille, että 

oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien alat ovat 

taantuneet; korostaa, että vuosien mittaan 

Turkin täydellinen liittyminen EU:hun on 

menettänyt julkista tukea molemmilla 

puolilla; pysyy sitoutuneena yhteistyöhön 

ja rakentavan ja avoimen vuoropuhelun 

jatkamiseen Turkin hallituksen kanssa 

yhteisten haasteiden ja painopisteiden, 

kuten alueellisen vakauden, Syyrian 

tilanteen, muuttoliikkeen ja turvallisuuden 

käsittelemiseksi; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Tarkistus  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. muistuttaa marraskuussa 2016 

omaksumastaan kannasta Turkin 

liittymisprosessin jäädyttämiseksi; 

7. muistuttaa marraskuussa 2016 

omaksumastaan kannasta Turkin 

liittymisprosessin jäädyttämiseksi; panee 

merkille Turkin tilanteen ja ottaa 

huomioon, että tuki Turkin täydelliselle 

liittymiselle EU:hun on menettänyt tukea 

molemmilla puolilla, ja kehottaa siksi 

lopettamaan liittymisprosessin pysyvästi; 

Or. en 



 

AM\1129553FI.docx  PE605.568v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

28.6.2017 A8-0234/3 

Tarkistus  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita neuvottelukehyksen 

puitteissa keskeyttämään viipymättä 

liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos 

perustuslakipaketti pannaan täytäntöön 

muuttumattomana; panee merkille 

Venetsian komission huomautukset 

perustuslakiuudistuksesta ja korostaa, että 

ehdotetuissa peruslain tarkistuksissa ei 

kunnioiteta vallanjaon eikä asianmukaisen 

keskinäisen valvontajärjestelmän 

perusperiaatteita ja että ne eivät ole 

Kööpenhaminan kriteerien mukaisia; 

kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 

Turkkia käymään avoimen ja rehellisen 

keskustelun molemmille merkittävillä 

aloilla, joilla tehostettu yhteistyö olisi 

mahdollista; painottaa, että EU:n ja Turkin 

välisten mahdollisten uusien suhteiden olisi 

perustuttava demokratian, oikeusvaltion ja 

perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin 

ennakkoehtoihin; 

8. kehottaa viipymättä lopettamaan 

liittymisneuvottelut Turkin kanssa 

pysyvästi; panee merkille Venetsian 

komission huomautukset 

perustuslakiuudistuksesta ja korostaa, että 

ehdotetuissa peruslain tarkistuksissa ei 

kunnioiteta vallanjaon eikä asianmukaisen 

keskinäisen valvontajärjestelmän 

perusperiaatteita; painottaa, että EU:n ja 

Turkin välisten mahdollisten uusien 

suhteiden olisi perustuttava demokratian, 

oikeusvaltion ja perusoikeuksien 

kunnioittamista koskeviin 

ennakkoehtoihin; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Tarkistus  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. huomauttaa, että viisumivapaus on 

erittäin tärkeää Turkin kansalaisille, 

erityisesti liikemiehille ja turkkilaista 

alkuperää oleville ihmisille EU:ssa ja että 

se edistää ihmisten välisiä yhteyksiä; 

kannustaa Turkin hallitusta 

noudattamaan viimeisiä jäljellä olevia 

kriteereitä viisumivapautta koskevan 

etenemissuunnitelman osoittamalla 

tavalla; tähdentää, että Turkin 

terrorismin vastaisen lainsäädännön 

uudelleentarkastelu on ratkaiseva ehto 

perusoikeuksien ja -vapauksien 

varmistamiseksi ja että viisumivapaus on 

mahdollinen ainoastaan, jos kaikki ehdot 

on täytetty; 

23. kehottaa keskeyttämään Turkkia 

koskevan viisumivapauden; 

Or. en 



 

AM\1129553FI.docx  PE605.568v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

28.6.2017 A8-0234/5 

Tarkistus  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon uusimmat kehityskulut 

Turkissa, kun se tekee liittymistä 

valmistelevan tukivälineen varojen 

väliarvioinnin vuonna 2017, ja 

lopettamaan kaiken liittymistä 

valmistelevan tuen erityisesti 

liittymisneuvottelujen päätyttyä; kehottaa 

komissiota käyttämään tämän 

vaihtoehdon toteutuessa kyseistä tukea 

Turkin kansalaisyhteiskunnan tueksi ja 

suoraan Turkissa olevien pakolaisten 

tueksi sekä sijoittamaan aiempaa 

enemmän ihmisten välisiin vaihto-

ohjelmiin, kuten opiskelijoiden, 

tutkijoiden ja toimittajien 

Erasmus+-ohjelmaan; 

25. kehottaa lakkauttamaan liittymistä 

valmistelevan tuen pysyvästi; vahvistaa, 

että kyseiset varat olisi maksettava 

takaisin jäsenvaltioiden veronmaksajille; 

Or. en 

 

 


